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Acțiune introdusă la 19 iulie 2010 — Constellation
Brands/OAPI (COOK’S)

Acțiune introdusă la 23 iulie 2010 — Consorzio del vino
nobile di Montepulciano și alții/Comisia

(Cauza T-314/10)

(Cauza T-318/10)

(2010/C 260/31)

(2010/C 260/32)

Limba de procedură: engleza

Limba de procedură: italiana

Părțile

Părțile

Reclamantă: Constellation Brands, Inc. (New York, USA) (repre
zentant: B. Brandreth, Barrister)

Reclamanți: Consorzio del vino nobile di Montepulciano (Monte
pulciano, Italia), Contucci di Alamanno Contucci & C. Società
Agricola Sas (Montepulciano, Italia), Villa S. Anna Società
Semplice Agricola di Fabroni Anna S. E M. Società Seplice
(Montepulciano, Italia), Il Conventino Società Agricola per
Azioni (Montepulciano, Italia) (reprezentanți: D. Dodaro, S.
Cianciullo, G. Brini și G. Nazzi, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
desene și modele industriale)

Concluziile reclamantei
— Anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru
Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele
industriale) din 29 aprilie 2010 în cauza R 1048/2009-1;

— trimiterea cauzei Oficiului pentru Armonizare în cadrul
Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) spre
reexaminare și obligarea acestuia să acorde restitution in
integrum în ceea ce privește cererea de înregistrare
nr. 942128;

— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile reclamanților
— Declararea nulității și a inaplicabilității sau, în orice caz,
anularea modificării aduse prin regulamentul atacat anexei
XV la Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei, în
măsura în care identifică în mod greșit eroarea tehnică ce
trebuie corectată drept constând numai în înscrierea
denumirii varietale a soiului de viță de vie „Montepulciano”
în partea B a anexei menționate, aplicând denumirii de
origine protejate „vino nobile di Montepulciano” regle
mentarea derogatorie prevăzută de Regulamentul nr.
607/09 la articolul 62 alineatele (3) și (4), fără a ține cont
de caracterul său specific;

Marca comunitară vizată: marca verbală „COOKS”.

Decizia examinatorului: respinge cererea de restitution in integrum
și confirmă declararea nulității mărcii comunitare înregistrate
sub nr. 942128.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.

Motivele invocate: încălcarea articolului 81 din Regulamentul nr.
207/2009 al Consiliului, întrucât Camera de recurs a săvârșit o
eroare în aplicarea acestui articol și în aprecierea faptelor,
întrucât a reținut că reprezentanții reclamantei nu au dat
dovadă de întreaga prudență impusă de circumstanțe.

— în subsidiar, declararea nulității și a inaplicabilității sau, în
orice caz, anularea modificării aduse prin regulament anexei
XV, întrucât, pentru a transfera în partea A a respectivei
anexe denumirea varietală a soiului de viță de vie „Monte
pulciano”, în sensul și pentru efectele articolului 62 alineatul
(3) din Regulamentul nr. 607/09, care are ca obiect
denumirea soiurilor de viță de vie care cuprind sau sunt
constituite dintr-o denumire de origine protejată, a
desemnat denumirea de origine protejată numai prin
termenul „Montepulciano”, suprimând mențiunea tradi
țională „vino nobile di”, care face parte integrantă din
aceasta de la recunoașterea sa;

— obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de
judecată.

